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Με την Αιγίδα
του Υπουργείου Παιδείας

πρόγραμμα ημερίδας
5.30-7.30 Απόγευμα

ΕΑΡΙΝΗ ΣΥΝΑΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Συντονίστρια: Μαρία Ανδρικοπούλου (Συγγραφέας παιδικών βιβλίων)

Συζήτηση των παιδιών του «Δικτύου» 
με συγγραφείς παιδικού βιβλίου που έχουν γράψει για την πόλη

Μαριέττα Ανδριοπούλου Καπέλλα, Ειρήνη Βοκοτοπούλου, Σοφία Ζαραμπούκα, 
Μαρίζα Ντεκάστρο, Λότη ΠέτροβιτςΕύη Πίνη, Ελένη Σβορώνου, 

Βάσω Ψαράκη, Αντώνης Παπαθεοδούλου

Γιώργος Σαχίνης (μηχανικός, σκηνοθέτης)
Παρουσιάσεις παιδιών για το έργο τους στη γειτονιά του Δουργουτίου, Νέου Κόσμου, 

στο πλαίσιο του Dourgouti Island Hotel Project

Α΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας
 

Γραφεία Πολιτιστικών Θεμάτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  www.dipe-a-athin@sch.gr
 

Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής/Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων -  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- http://dipeanatol.att.sch.gr/
 

 Πολιτιστικά Θέματα ΔΕ & ΠΕ Δυτικής Αττικής- https://politistpedytatt.wordpress.com
 

Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας: Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτιστικά Θέματα- www.dipevath.gr
 

Δ/νση Π.Ε Βοιωτίας- dipe.voi.sch.gr 
 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων, Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων
Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων - dipe-tpe@dipe.chan.sch.gr

 
4o Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας Βόλου - mail@4nip-n-ionias.mag.sch.gr

 
31ο Νηπιαγωγείο Αθηνών -mail@31nip-athin.att.sch.gr

 
11o Νηπιαγωγείο Γλυφάδας - mail@11nip-glyfad.att.sch.gr

 
1ο Νηπιαγωγείο Πάργας

 
145ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

 
35o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών - http://skasiarxeio.wordpress.com/

 
13ο 2/θ ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου - mail@13nip-rethymn.reth.sch.gr

 
Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης - mail@dim-diap-n-ionias.att.sch.gr

 
79o Δημοτικό Σχολείο Ανατ. Θεσσαλονίκης- mail@79dim-thess.thess.sch.gr

 
Δημοτικό Σχολείο Ν Ποτίδαιας, ΠΕ Ν. Χαλκιδικής – mail@dim-n-potid.chal.sch.gr

 
Δημοτικό Σχολείο Οινουσσών «Απόστολος Παύλος»-  mail@dim-oinous.chi.sch.gr

 
3ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας - www.3dimthivasblogspot.com/

Ελληνικό Τμήμα ΙΒΒΥ
Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου

www.greekibby.gr

Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Νίκαιας-Αγ.Ρέντη 

 http://nikaiarentislib.blogspot.gr/

Παπαχαραλάμπειος 
Δημόσια Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου http://

vivl-nafpakt.ait.sch.gr

Εκδόσεις Κέδρος
www.kedros.gr

Εκδόσεις Πατάκη
patakis.gr

Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης
 http://www.childrensartmuseum.gr/

view_subpage/49/diadrastikes-gwnies 

PRAKSIS - www.praksis.gr 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
www.ekke.gr

SOS Τροχαία Εγκλήματα
Πανελλαδικός Σύλλογος

 http://soste.gr

Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας
vivliothiki@kallithea.gr

ΚΔΑΠ- ΜΕΑ 
Δήμου Ναυπακτίας

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Δήμος Καλλιθέας -

http://www.kallithea.gr/   http://www.piop.gr/

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο
www.hcm.gr 

Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας Αθηνών, 
Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

sos-villages.gr

Δήμος Νέας Ιωνίας
 www.neaionia.gr

Γυμνάσιο Φυλακών 
Ανηλίκων Αυλώνας

gym-par-avlon.att.sch.gr

Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης
www.politismos-ilioupoli.gr

Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαλανδρίου
Παιδική Βιβλιοθήκη 

«Μίμης Βασιλόπουλος»

Εκδόσεις Σαΐτα 
 saitapublications.gr

Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας
http://ha.nbg.gr

ΜΚΟ «Ρίζες»

Εταιρία για την Ανάπτυξη 
και Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών

www.eadap.gr

συμπράττοντες φορείς συμπράττοντες φορείς

δίκτυο
για τα δικαιώματα
του παιδιού

δίκτυο
για τα δικαιώματα
του παιδιού

HMEΡΙΔΑ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Το βλέμμα στην πόλη 
22ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Λευκωσίας 50, Πλ.Κολιάτσου)

31 Μαρτίου 2015,16:00-21:00 μ.μ.
Τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων της Α΄ Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, σε συνεργασία με το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού», 
οργανώνουν ημερίδα με τίτλο «ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» (τοπικό δίκτυο), στις 31 Μαρτίου 2015, 
16:00-21:00, στο 22ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Λευκωσίας 50, Πλ. Κολιάτσου)

Εισηγήσεις: «Οικειοποίηση του χώρου και το δικαίωμα στην ΠΟΛΗ», Μαρία Θ. Μάρκου, Επίκου-
ρη Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων. «Τα παιδιά και η πόλη: σκέψεις για τη διαμόρφωση ενός 
ερευνητικού-εκπαιδευτικού πλαισίου», Ειρήνη Μίχα, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτό-
νων Μηχανικών ΕΜΠ. «Η πόλη ως πολιτισμικό βίωμα για τα παιδιά», Μυρσίνη Ζορμπά, πρό-
εδρος του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού. «Τα παιδιά συμμετέχουν στη διαμόρφωση 
του περιβάλλοντός τους». Ίριδα Τσεβρένη, Περιβαλλοντολόγος, Δρ. Πολεοδομίας και Χωροτα-
ξίας ΕΜΠ, «Κριτική παιδαγωγική, αρχιτεκτονική και σχολείο της κοινότητας, το παράδειγμα του 
35ου Δ.Σ. Αθηνών». Χαράλαμπος Μπαλτάς, εκπαιδευτικός. «Καταγράφοντας σχολικά κτήρια του 
19ου και α΄ μισού του 20ού αιώνα της Αθήνας», Ειρήνη Γρατσία, αρχαιολόγος, συντονίστρια 
MONUMENTA. «Έρευνα Πόλη. Μια μελέτη της αντίληψης των παιδιών για την έννοια «χώρος». 
Παιδαγωγικές επιπτώσεις – Διδακτικές εφαρμογές», Νατάσα Δίπλα, εκπαιδευτικός.

Βιωματικά εργαστήρια: «Οδοί – οδοδείκτες – σηματωροί στον χώρο και στον χρόνο. Ο τόπος 
μου ερέθισμα για δημιουργία. Αξιοποιώντας πολιτισμικά και πολιτιστικά στοιχεία της καθημερι-
νότητας μας μέσα από τις τεχνικές και τους κώδικες του Θεάτρου», Ελισάβετ Σταυρίδου, εκπαι-
δευτικός, θεατρολόγος. «Χωρική και χρονική εμπειρία της παιδικής ηλικίας στις γειτονιές της 
Αθήνας», Χαράλαμπος Μπαλτάς, εκπαιδευτικός. «Βιβλία σε Ρόδες, Αθήνα, η πόλη μου», Μαρία 
Δημοπούλου– Καλλιόπη Κύρδη. «Οικειοποίηση της πόλης», Νατάσα Δίπλα, εκπαιδευτικός.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

WWW.METAIXMIO.GR /POLYCHOROS

Όχι Παίζουμε
www.ohipezoume.gr

ΟΞΥΓΟΝΟ από το ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
OXYGONO-METAIXMIO.GR

 ΟΠΑΝΔΑ
Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων 

publibrath@yahoo.gr

Με την υποστήριξη



η πόλη είμαστε εμείς
2 Απριλίου

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου
Καμπάνια «Απρίλιος 2015 - μέρες βιβλίου»

Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου στις 2 Απριλίου είναι, όπως κάθε χρόνο, η αφορμή 
για να φέρουμε στο κέντρο της προσοχής της κοινωνίας μας τη σημασία του παιδικού 
βιβλίου στην ανάπτυξη των παιδιών.

Με τη φετινή καμπάνια καλούμε τα παιδιά να βιώσουν (με τη βοήθεια των εκπαιδευτι-
κών, γονιών, εθελοντών και όλων των οργανισμών που συμπράττουν στην καμπάνια) 
τη γειτονιά και την πόλη ως ανοιχτά βιβλία, ως ζωντανούς οργανισμούς που διαθέτουν 
πολλές και διαφορετικές πληροφορίες, που αναπτύσσονται και αλλάζουν, που αξίζουν 
την προσοχή και τη συμμετοχή μας. Να γνωρίσουν το δημόσιο χώρο, την ιστορία και τη 
σημερινή χρήση και λειτουργία των κτιρίων, την εξέλιξη και την αλλαγή των περιοχών, 
τις ροές των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτές, των γλωσσών που μιλιούνται, των 
δομών, των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών υπηρεσιών που προσφέρο-
νται. Να αναζητήσουν σε βιβλία την περιγραφή σημαντικών γεγονότων αλλά και της 
καθημερινής ζωής και των διαδρομών που οι συγγραφείς μας προσφέρουν για την πόλη, 
την αποτύπωση των μνημείων, τις πιο σύνθετες και τις αόρατες λειτουργίες της πόλης. 

Η καμπάνια έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή τα παιδιά με τις πληροφορίες ορισμένων 
σημαντικών παιδικών βιβλίων για την πόλη, σε συνδυασμό με αφηγήσεις, ξεναγήσεις 
και δράσεις που θα συνδυάζουν τη γνώση με το βίωμα και την ψυχαγωγία. Ειδικότερα 
στοχεύει να δώσει στα παιδιά την ευκαιρία:

• Να προσανατολιστούν καλύτερα στο περιβάλλον και στη γειτονιά τους.
• Να γνωρίσουν την ιστορία της γειτονιάς, των κατοίκων, των κτιρίων.
• Να αναζητήσουν και να ανακαλύψουν λειτουργίες που αγνοούν.
• Να ερευνήσουν και να συγκεντρώσουν στοιχεία διαδικτυακά, αρχειακά, 

μαρτυρίες προφορικής ιστορίας.
• Να αντιληφθούν τη σημασία των πολιτισμικών πόρων για την κοινότητα.
• Να συνεργαστούν και να αξιοποιήσουν με δράσεις αναξιοποίητους 

πολιτισμικούς πόρους.
• Να αντιληφθούν και να εντάξουν τη γειτονιά τους μέσα στην πόλη, 

να διερευνήσουν ή να πραγματοποιήσουν διαδρομές προς άλλες γειτονιές, 
τα βουνά, τη θάλασσα.

• Να συγκρίνουν, να ανταλλάξουν ιδέες, να ερευνήσουν τις δημοκρατικές 
διαδικασίες μέσα από τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις για την πόλη. 

ημερίδα
η πόλη είμαστε εμείς

για το δικαίωμα των παιδιών στην πόλη
και την ολοκληρωμένη πολιτική για το παιδί σε τοπικό επίπεδο

Τρίτη 31 Μαρτίου
ΟΠΑΝΔΑ, αίθουσα Αντώνης  Τρίτσης, Ακαδημίας 50

πρόγραμμα ημερίδας
9.30  Καλωσόρισμα 

9.30-10.20 Στρογγυλό τραπέζι: 
Το παιδί στην πόλη

Συντονίστρια: Μυρσίνη Ζορμπά
Ομιλητές:

Τάκης Γιαννακόπουλος (υπουργείο Δικαιοσύνης)
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Μαρία Δημοπούλου (Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α΄Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας)
Πόπη Κύρδη (Υπεύθυνη Πολιτιστικών θεμάτων Α΄Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας)

Παιδί και Πόλη. Στηρίζοντας την οικοδόμηση μιας αυτόνομης σχέσης
Δήμητρα Κατσώτα  (αρχιτέκτων)

Πρότυπες παιδικές χαρές
Νίκος Σουλιώτης (κοινωνιολόγος ΕΚΚΕ)

Σχεδιάζοντας κοινωνική έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης 
και τα δικαιώματα του παιδιού σε μια «υποβαθμισμένη» περιοχή της Αθήνας

10.20-10.45 Συζήτηση

10.45-11 Διάλειμμα

11.00-12.00 Στρογγυλό τραπέζι: 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και παιδί

Συντονιστής: Τάσος Σαπουνάκης (οικονομολόγος)
Ομιλητές:

Γιώργος Ιωακειμίδης  (Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη)
Ηρακλής Γκότσης (Δήμαρχος Ν. Ιωνίας) 

Μαρία Ηλιοπούλου (Αντιδήμαρχος για το Παιδί, Δήμος Αθηναίων)
Έλενα Σταυροπούλου  (αρχιτέκτων)

Κατερίνα Θανοπούλου  (Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής)
Λίνα Λιάκου (Δημοτική σύμβουλος  Θεσ/κης)

12.00-12.20 Συζήτηση

12.20-12.30 Διάλειμμα

12.30-13.40 Στρογγυλό τραπέζι: 
Η πόλη και τα βιώματα

Συντονίστρια: Νατάσσα Παπαπροκοπίου (Επιστημονική υπεύθυνη ΕΑΔΑΠ)
Ζανέτα Θειακού (Δημοτική Βιβλιοθήκη Νίκαιας) Η Βιβλιοθήκη που νιώθω σαν στο σπίτι μου

Μενέλαος Τσαούσης («Παιδικά χωριά SOS») Η συμβολή της Δικτύωσης στην πόλη των παιδιών
Γιώργος Κουβίδης («SOS Τροχαία Εγκλήματα» Πανελλαδικός Σύλλογος) Προσοχή εύθραυστον

Γιάννης Κωτσάνης (Μηχανικός Ν. Τεχνολογιών) Κινητή τεχνολογία και βιώματα 
Πέτρος Δαμιανός (Σχολείο Φυλακών)  Όλα τα παιδιά ανήκουν στην πόλη 

13.40-14.00 Συζήτηση

Η Ημερίδα  έχει ως στόχο να ανοίξει το διάλογο με την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοί-
κηση, την εκπαιδευτική κοινότητα και τον κόσμο του πολιτισμού και της επιστήμης, αναφο-
ρικά με τις συνθήκες που αφορούν τα παιδιά στην πόλη, τις υπηρεσίες και τις δράσεις που 
αναπτύσσονται, τις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες και την αναδιάρθρωση που απαιτείται. 

Η προσπάθειά μας αποσκοπεί στο να προκύψουν πολλαπλά οφέλη για τα παιδιά, τις 
οικογένειές τους και τις τοπικές κοινωνίες και να δοθεί η δυνατότητα να συνειδητο-
ποιήσει η κοινωνία μας τα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των 
παιδιών στην πόλη.

Το «Δίκτυο» θέτει τρεις βασικούς άξονες συζήτησης:

α) την ανάγκη αξιολόγησης από παιδαγωγική και πολιτισμική άποψη των δράσεων 
που αναπτύσσουν οι δήμοι και αφορούν τα παιδιά (σχολική εκπαίδευση, παιδικοί 
σταθμοί, πολιτισμός, αθλητισμός, κ.ά.)  

β) τις υφιστάμενες δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν με βάση το θεσμικό 
πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης  

γ) τη σημασία της διατύπωσης  ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου  Δράσης σχετικά με τα παι-
διά (πρωτοβουλίες, προϋπολογισμοί, συνεργασίες, εθελοντισμός, εκπαιδευτικά προ-
γράμματα), το οποίο θα μπορεί  να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου. 

Το Δίκτυο έχει τη δυνατότητα  και τη βούληση να προσφέρει τεχνική και επιστημονική 
στήριξη για την υλοποίηση των παραπάνω, καθώς και ορισμένων πρωτότυπων  δράσεων. 
Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του αξιοποιεί εθελοντές, συνεργάζεται με δημοτικές 
υπηρεσίες που ασχολούνται με ανάλογα θέματα - παιδικοί σταθμοί, δημοτικές βιβλι-
οθήκες, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών κ.ά.- με στόχο την εκπόνηση και 
υλοποίηση  ολοκληρωμένης πολιτικής για το παιδί σε τοπικό επίπεδο.

• Να εργαστούν συλλογικά πάνω στην αποτύπωση και το σχεδιασμό 
μιας περιοχής, ενός δημόσιου κτιρίου, ενός χώρου πρασίνου, 
ενός δρόμου, μια διαδρομής συγκοινωνίας.

• Να βιώσουν με τους παραπάνω τρόπους το παρελθόν, το παρόν και την μελλοντική 
προοπτική χρήσης ενός κτιρίου, μιας πλατείας, ενός πάρκου. 

• Να εκπαιδευθούν στους τρόπους που μπορούν να αλλάξουν, σε μικρό 
ή μεγάλο βαθμό, την πραγματικότητα που τα περιβάλλει προς το καλύτερο.

• Να βιώσουν τη χαρά που δίνει η πρωτοβουλία, η συλλογικότητα, η συνέπεια, το 
όραμα, ο σχεδιασμός, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

• Να αναπτύξουν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και τις δεξιότητές τους 
ελεύθερα, μέσα από τη μορφή του εκπαιδευτικού παιχνιδιού 
τα εκπαιδευτικά παιχνίδια.

• Να επιλέξουν και να οργανώσουν παρουσιάσεις της εμπειρίας τους 
με εκθέσεις, ανοιχτή εκδήλωση, παρουσίαση στο διαδίκτυο, event, 
happening ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου στις 2 Απριλίου γιορτάζεται και φέτος από το 
«Δίκτυο» με τη σύμπραξη 52 πολιτιστικών φορέων, βιβλιοθηκών, μουσείων, ιδρυμά-
των, εκδοτικών οίκων, βιβλιοπωλείων, σχολείων και εκπαιδευτικών, γονιών και παι-
διών που θεωρούν το βιβλίο και την ανάγνωση αναντικατάστατο εκπαιδευτικό και πολι-
τιστικό μέσο για την ανάπτυξη των παιδιών, ήδη από την πρώιμη ηλικία.

Η δικτύωση αυτή γίνεται με την ανάληψη από τους συμπράττοντες αυτόνομων και 
συνεργατικών πρωτοβουλιών με επίκεντρο την παιδαγωγική αξία του βιβλίου, την καλ-
λιέργεια και ενίσχυση της αναγνωστικής συμπεριφοράς, τις βιβλιοθήκες, τις πολλαπλές 
χρήσεις των βιβλίων, τις θεματικές ενότητες, τις αναγνωστικές πρακτικές, κλπ.

Η καμπάνια στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας στην κοινωνία μας, ότι με δράσεις και 
πρωτοβουλίες μπορούμε και πρέπει να διεκδικήσουμε για τα παιδιά τα απαραίτητα 
εφόδια, που είναι η γνώση και οι βιβλιοθήκες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
διαμόρφωση της αναγνωστικής συμπεριφοράς.

Παιδικά Βιβλία για την Πόλη
Τα βιβλία για την πόλη οδηγούν τα παιδιά σε συναρπαστικές διαδρομές και  
ανοίγουν τις κλειστές πόρτες των κτιρίων. Υπόσχονται ξεναγήσεις, συγκινη-
τικές και διασκεδαστικές ιστορίες, εκπλήξεις και απροσδόκητες συναντήσεις. 
Δίνουν στα παιδιά την ευκαιρία να μάθουν τα μυστικά της κάθε γειτονιάς, των 
μνημείων, των μουσείων και τις ιστορίες των ανθρώπων που έζησαν και ζουν 
στην πόλη, αυτών που γεννήθηκαν και αυτών που ήρθαν από αλλού. Μέσα από 
τις σελίδες των βιβλίων για την πόλη, η πόλη μας γίνεται ένα ανοιχτό βιβλίο.

Με την υποστήριξη


